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Secció Sindical d’Ensenyament 
 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS 
 A LA SEU DELS SSCC 

 
 
El Servei de prevenció de riscos laborals ha planif icat avaluacions de riscos 
de les dependències dels SSCC. Veiem què faran i qu è podeu aportar. 
 
La Llei de prevenció de riscos laborals estableix 
l’obligació de l’empresari de vetllar per la salut i 
la seguretat dels treballadors que té al seu 
càrrec. Per a fer-ho ha d’evitar els riscos o, si 
això no és possible, avaluar-los i establir les 
mesures correctores necessàries per disminuir-
los i actuar en funció de la valoració que se’n 
facin de cada un.  
 
El Servei de prevenció de riscos laborals, 
mitjançant els Tècnics de prevenció que en 
depenen, és la unitat encarregada d’avaluar les 
condicions de treball (espais, equips, condicions 
ambientals...). L’informe que elaboren els tècnics 
recull les característiques dels llocs de treball i 

els riscos detectats, i conté les propostes de les 
mesures correctores que corresponen en cada 
cas. 
 
Aquest informe, que s’elabora segons la 
normativa existent en cada matèria i els criteris 
tècnics que determina l’autoritat laboral, es lliura 
al Departament i és aquest qui ha d’assumir la 
responsabilitat de tirar endavant les mesures 
proposades, destinar-hi el pressupost 
corresponent i nomenar la persona responsable 
de tirar-les endavant dins d’uns terminis també 
assenyalats que ha de respondre a criteris 
relacionats amb la gravetat dels riscos que s’hi 
detectin. 

 
Els tècnics de prevenció, doncs, són els encarregat s d’objectivar els riscos 

existents. El responsable d’evitar-los, és l’empres ari.  
En el cas d’aquest Departament, qui té la màxima je rarquia i,  
en conseqüència, la responsabilitat última sobre la  seguretat 

 i la salut dels treballadors és la Secretaria Gene ral . 
 
Des de finals de novembre i durant els propers 
mesos, s’ha planificat, per dir-ho de manera 
planera, una repassada general dels espais de 
treball dels SSCC a la qual anomenen “avaluació 
de riscos inespecífics”, la qual cosa vol dir que 
els tècnics faran una revisió de les diferents 

unitats prenent constància d’aquelles 
característiques dels locals, dels espais, de les 
condicions ambientals i dels equips de treball 
que poden generar un risc als treballadors. Altres 
riscos requereixen avaluacions més específiques  
i detallades.  

 
 
Veiem el calendari inicialment previst: 
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Data 

 
Planta o espai 

15 de gener Planta 1 
29 de gener Planta 2 
12 de febrer Planta 3 
26 de febrer Planta 4 
12 de març Planta 5 
28 de març Soterrani 2 i 3 i Pl Coberta 
9 d’abril Soterrani 1 
16 d’abril Estudi de soroll sala de màquines i generador 

d’emergència 
 
És a dir, en les dates indicades, veureu que diferents tècnics de prevenció del departament passegen, 
observen, fan mesuraments i s’adrecen a vosaltres sobre temes relacionats amb el vostres llocs de 
treball. És la seva feina i convé que els prestem tota la nostra col·laboració.  
 

 
Algunes qüestions 

requeririen estudis més 
detallats però està bé que 

els feu arribar les 
incidències que hagueu 

detectat. 
 

Una de les tasques dels 
delegats i delegades de 

prevenció és comunicar al 
Departament les 

incidències que anem 
detectant. Una altra és fer 
el seguiment de l’aplicació 

de les mesures correctores 
proposades pel Servei de 

Prevenció.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Els nostres delegats, en Pau Caparrós i 
l’Assumpta Capalvo, us atendran personalment 
sempre que us hi adreceu o mitjançant l’adreça 

electrònica: 
 
 

 educaciocatac@gmail.com 
 

Lipoatr òfia semicircular : 
 
Passat el període d’estiu, en el qual la humitat 
és una mica més alta dins l’edifici, torna la 
calefacció i es torna a assecar l’ambient. Això 
fa que s’incrementi la possibilitat de patir els 
efectes de l’electricitat estàtica... la que fa que  
us enrampeu. Aquest és un dels factors que 
incideix en l’aparició d’aquesta síndrome. 
 
Reiterem la necessitat d’examinar-vos per 
detectar qualsevol alteració, especialment a 
les extremitats, que puguin ser indicatius que 
patiu lipoatròfia semicircular. 
 
Recordeu que ja s’han detectat alguns casos 
a l’edifici i que convé fer una detecció eficaç i 
provocar les actuacions corresponents. 
 

 
Fora de facilitar als tècnics de prevenció 
tota la informació que us sol·licitin, és el moment  
per que els feu arribar totes les qüestions que heu  anat detectant 
en el dia a dia i que us suposen una dificultat per  treballar 
en les condicions més favorables, com ara, la vostr a percepció sobre: 
 

• L’espai de treball disponible 
• Les condicions de temperatura i humitat 
• L’existència de corrents d’aire  
• Les condicions d’il·luminació o possibles enlluernaments 
• Els obstacles al terra (regletes, cables...) 
• Elements elèctrics o de mobiliari deteriorats 
• Els prestatges o armaris no ancorats a la paret o amb pes excessiu 

a l’interior 
• El disconfort per soroll 

I ara, us recordem: 


